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Infoboekje voor nieuwe leerlingen 

 

 
 

Kindcentrum de Leydraad- Cromvoirt 
info.leydraad@stichtingtalentis.nl 

0411-641907  
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Voorwoord  
Welkom op ons Kindcentrum in Cromvoirt. Basisschool De Leydraad 
en Kinderdagverblijf Eigenwijze vormen samen Kindcentrum 
de Leydraad. Kinderen kunnen hier de hele dag terecht voor opvang 
en onderwijs.   
In dit boekje staat praktische informatie voor (nieuwe) ouders en 
leerlingen. Als u na het lezen vragen heeft kunt u altijd bellen of 
mailen. De  onderwerpen staan op alfabetische volgorde zodat u snel 
iets op kunt zoeken.  
Heeft u ideeën of feedback dan horen wij dit graag. Veel plezier bij 
ons op school!  
 
Team Kindcentrum De Leydraad 
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Over de school…  
Welkom bij Kindcentrum De Leydraad waar jong en oud elkaar 
ontmoeten en van elkaar  leren. De leerlingen van de basisschool zijn 
verdeeld over vijf (combinatie-)groepen. Als gevolg van de groei in 
leerlingenaantal zal in schooljaar 2021-2022 een extra lokaal worden 
gebouwd op de dakleertuin van de school. De leerlingen van groep 5-
6 en 7-8 hebben tijdelijk hun onderdak in dorpshuis The Battle Axe.  
 
Kenmerkend voor onze school zijn rust en structuur, toekomstgericht 
onderwijs een veilig pedagogisch klimaat. Bij ons op school zorgen wij 
ervoor dat alles in verbinding staat met elkaar. Het allerbelangrijkste is 
dat onze kinderen met plezier naar school gaan zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen.  
De samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen vinden wij 
belangrijk. Wij betrekken onze  kinderen dan ook bij oudergesprekken 
en het rapporteren van de voortgang doormiddel van o.a. 
kindrapporten. Basisschool De Leydraad is een ontmoetingsplek voor 
alle kinderen en iedereen moet zich bij ons op school 'thuis'' kunnen 
voelen. De school is een plaats waar we elkaar met respect en 
waardering tegemoet treden.   
Het team van basisschool de Leydraad werkt veel samen met de 
omgeving en de Cromvoirtse  gemeenschap. 
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Aankomst op school  
De ouders en verzorgers die hun kinderen uit groep 1 en 2 naar de 
klas brengen, kunnen vanaf 8.15 uur op school terecht. We gebruiken 
hiervoor de buitendeur aan het schoolplein. Als uw kind enigszins 
gewend is op school en oudste kleuter is, verzoeken wij u op het 
schoolplein afscheid te nemen. Dit bevordert de zelfstandigheid en 
daardoor is het minder druk aan de deur.  
De kinderen van groep 3 komen ook binnen via de buitendeur. Ouders 
nemen afscheid bij de gele lijn op de speelplaats.  
Leerlingen van groep 4 komen zelfstandig  binnen via de 
hoofdingang.   
Leerlingen van groep 5 t/m 8 komen zelfstandig binnen via de 
hoofdingang van The Battle Axe, aan de achterkant van het gebouw.  
Na schooltijd worden de kleuters door de eigen leerkracht naar 
buiten gebracht.  
Om 8:25 gaat de eerste schoolbel en moeten de leerlingen naar 
binnen. Als de tweede bel om 8:30 uur gaat starten we met de 
lessen.   
Er is geen toezicht op het plein om 8:15 uur omdat de kinderen 
meteen naar binnen kunnen komen als ze naar school gaan.   
Voor schooltijd hebben de leerkrachten geen tijd om gesprekken met 
ouders te voeren. De leerkrachten zijn druk bezig met de 
voorbereiding van de dag ende kinderen zitten klaar om te 
beginnen.  Na schooltijd is er alle ruimte om een afspraak te maken 
voor een gesprek. 
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Bibliotheek  
De Leydraad werkt samen met bibliotheek Huis73 om de schoolbieb 
up-to-date te houden en het mogelijk te maken dat leerlingen van de 
school gratis boeken mogen lenen voor thuis. Wij stimuleren 
leerlingen dan ook om boeken te lenen om thuis te lezen.   
 
De bieb is op woensdag en vrijdag geopend voor groep 3 t/m 8. Op 
vrijdag is de bieb geopend voor alle groepen. Kinderen kunnen dan 
een nieuw boek uitzoeken.   
Kinderen mogen maximaal 3 boeken thuis hebben. De boeken mogen 
maximaal 3 weken thuis zijn. De kinderen leveren de boeken in in de 
rode bak in de eigen klas.  
 
BSO VSO  
Basisschool De Leydraad werkt samen me kinderopvang Eigenwijze. 
Wij  stemmen activiteiten op elkaar af en streven ernaar de overstap 
zo klein mogelijk te maken voor onze kinderen. Wilt u gebruik maken 
van kinderopvang of BSO dan kunt u contact opnemen met 
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Eigenwijze. Het kinderdagverblijf  zit bij ons in het pand; de 
buitenschools opvang (BSO) achter The Battle Axe. De leerlingen 
worden na schooltijd op het schoolplein door de leiding van de BSO 
opgevangen en vertrekken gezamenlijk naar de St.-Lambertusstraat.  
 

Kinderopvang Eigenwijze  
073 6312106  
info@eigenwijzekinderopvang.nl 

 

 
 
Buitenonderwijs 
Met name in de onderbouw werken wij met grote regelmaat met 
buitenonderwijs. Dit houdt in dat reguliere vakken gegeven worden in 
de buitenlucht. Buiten leren heeft een positieve invloed op kinderen. 
Ook kinderen die het in de klas soms wat moeilijk vinden, kunnen 
buiten opeens schitteren. Omdat we het schoolplein en de directe 
omgeving inzetten als leerplek, kunnen we de lesstof in een 
realistische context plaatsen. Zo ervaren kinderen dat wat ze leren, 
waardevol en bruikbaar is en kunnen we vakken met elkaar verbinden. 
Tijdens het buitenonderwijs moeten de kinderen leren samenwerken 
en bewegen kinderen veel. Zo heeft de combinatie bewegen met 
leren een gunstige invloed op de leren van een kind. Het geeft ons 
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veel mogelijkheden te werken aan de motorische vaardigheden en 
natuurlijk is buitenlucht gezond.  

 
 
Buitenschoolse activiteiten   
Er worden in Vught een aantal toernooien georganiseerd waar 
leerlingen zich individueel of in teamverband voor op kunnen geven. 
Denk aan: voetbaltoernooi (gr 5 t/m 8), schaaktoernooi (gr 5 t/m 8), 
zwemtoernooi (vanaf groep 3), atletiektoernooi (vanaf groep 3), 
Dance Battle (gr 5  t/m 8) en een voorleeswedstrijd (vanaf groep 5). 
U ontvangt hier voor informatie via onze nieuwsbrief. Indien mogelijk 
in de planning gaan wij met  groep 3 t/m 8 in december naar de 
ijsbaan in Vught voor het schoolschaatsen.  
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Communicatie met ouders  
U ontvangt om maandelijks, indien nodig vaker, informatiemail. Hierin 
staat belangrijke informatie vanuit de directie van de school.   
Wij gebruiken een app voor de communicatie  tussen school en 
ouders. Wij vinden het belangrijk  dat de communicatie tussen school 
en ouders zo goed en efficiënt mogelijk verloopt, zodat u als ouder 
optimaal betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind. Via 
SchouderCom ontvangt u de nieuwsbrieven, nieuwsberichten, blogs 
en mailtjes van de leerkracht. U kunt uw kind hier ziek melden 
en  belangrijke documenten terugvinden. Via deze app kunt u ook bij 
de jaarkalender. SchouderCom zal uw gegevens nimmer aan 
andere partijen verstrekken.  
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Continurooster  
Alle kinderen eten op school op maandag, dinsdag en donderdag. 
Kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee en nuttigen dit na 
12:00 uur in de groep. Na het eten mogen de kinderen een frisse neus 
halen en gaan zij rond 12:30 uur weer verder met de lessen. Heeft uw 
kind bijzonderheden dan horen wij dit graag. U kunt altijd terecht bij 
de leerkracht of de directeur.  
 

 
 
Fotograaf  
Aan het begin van het schooljaar komt de  schoolfotograaf voor het 
hele Kindcentrum. Wij zorgen voor een goede afstemming met 
broertjes en zusjes die op school en op de opvang zitten. Er worden 
portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. U krijgt hiervoor een inlog en u 
kunt vervolgens zelf beslissen of u bepaalde foto’s aanschaft. 
De  mogelijkheid om kleinere broertjes en zusjes ook op de foto te 
zetten is er en dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief.  
 
Foto’s en filmopnames  
Wij gaan voorzichtig en terughoudend om met het publiceren van 
foto’s en filmmateriaal. Schoudercom is een beveiligde omgeving en 
wij vragen u ieder jaar toestemming om foto’s en filmopnames te 
mogen  gebruiken voor PR en onderwijskundige zaken.   
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Fruit eten  
 

Maandag t/m donderdag vragen wij 
ouders alleen  groente en fruit mee 
te geven voor de pauze om 10:15 
uur (5 t/m 8) en om 10:30 uur (3-
4). Op vrijdag is het ‘de gezonde 
koekendag’. Wij staan geen koeken 
met chocola of snoepjes toe. 
Wel  bijvoorbeeld: Liga, Sultana of 
ontbijtkoek.   
 
Gezonde school   
Sinds 2017 is basisschool de 
Leydraad een gezonde school. Dit 
betekent niet dat wij nooit meer 
iets ongezonds aanbieden. Dit 

betekent wel dat wij  bewust aandacht besteden aan gezonde voeding 
en leefgewoonten in ons onderwijsaanbod en opletten bij traktaties 
vanuit de school.   
Wij stimuleren gevarieerd onderwijs en afwisseling tussen binnen- en 
buiten onderwijs.  
Het schoolplein is rookvrij. Ook vragen wij ouders met klem niet te 
roken voor de school bij het halen en brengen van de kinderen. 14 
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Gezonde traktaties  
Wij stimuleren gezonde traktaties. U kunt even overleggen met de 
leerkracht of er allergieën zijn maar wij zorgen, in overleg met  
betreffende ouders, ook altijd voor een alternatief  voor kinderen met 
een allergie o.i.d.   
 
Gymles  

 
De leerlingen gymmen 1x per week 45 min met de vakleerkracht. U 
krijgt aan het begin van het  schooljaar te horen op welke dag dit is. 
Vanwege de praktische kant hebben wij gekozen voor een uitgebreide 
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gymles. Verder staan wij voor gevarieerd onderwijs waarbij we vaak 
gebruik maken van de gymzaal of lekker naar buiten gaan.   
In samenwerking met Move wordt er, naast de vaste gymles, een 
aantal keer per jaar een extra workshop aangeboden op de dinsdag. 
De inhoud van de workshops is wisselend. Deze workshops worden 
samen met sportverenigingen opgezet. Denk aan; boogschieten, 
freerunnen, skaten enz.   
 
Groep 1-2: De leerlingen nemen gymschoenen (voorzien van naam) 
mee naar school. De  gymschoenen blijven op school. Graag 
schoenen meegeven die leerlingen makkelijk zelf aan en uit kunnen 
doen.   
 
Groep 3 t/m 8: Voor de gymles nemen leerlingen een korte gymbroek, 
sportshirt, een elastiekje voor los haar en sportschoenen met witte 
zolen mee (voorzien van naam). De gymschoenen houden we het 
liefst op school omdat we vaker tussendoor gebruik maken van de 
gymzaal.  
  

 
 
Huiswerk  
Soms krijgt uw kind (meestal vanaf groep 5) een opdracht mee naar 
huis. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen regelmatig huiswerk. Het 



KC De Leydraad 

14 
 

huiswerk moet  geen zware druk leggen op de vrije tijd van de 
kinderen. We zien het meer als een extra oefening van het op school 
geleerde en om de kinderen te laten wennen aan huiswerkplanning. 
Wij vinden het belangrijk, dat u uw kind goed begeleidt bij het maken 
van het huiswerk. 
 
Informatieavond  
In de eerste periode van het schooljaar ontvangt u allen een 
uitnodiging voor de informatieavond. U hoort dan waar de school mee 
bezig is en u kunt een  kijkje nemen in de groep van uw zoon/dochter. 
De leerkracht zal u meer vertellen over de organisatie van het 
onderwijs en de leerinhoud van het betreffende leerjaar.  
 

 
 
Jeelo (thema onderwijs)  
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij met de methode Jeelo. De 
vakken aardrijkskunde,  geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, 
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kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer worden thematisch 
aangeboden. De groepen werken vooral met Jeelo na de lunch op 
maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Een thema 
duurt ongeveer 6 weken en wordt aangekondigd via de nieuwsbrief. 
Alle groepen werken aan hetzelfde thema maar aan een ander 
onderwerp passend bij de groepen.   
 

 
 
Klassenouders  
Iedere groep werkt met twee klassenouders, waarvan een ouder ook 
lid is van het oudercomité.  Klassenouders zorgen voor de  
communicatie rondom het regelen van vervoer en/of begeleiding van 
uitjes met de groep. Klassenouders zorgen ook voor een cadeautje 
voor de leerkracht of extra activiteiten in de groep.   
 
Kleuterrapport  
Als een kind op school komt, heeft het tijd nodig om te wennen. Na 
ongeveer 6 weken volgt er een  intakegesprek tussen 
ouder(s)/verzorgers en leerkracht. Naar aanleiding van het ‘ik-
formulier’ en een eerste observatie van de leerkracht bespreken de 
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ouders en leerkracht de eerste ontwikkeling binnen de school. De 
kinderen worden gevolgd d.m.v. een leerling observatie instrument. U 
wordt drie keer per volledig schooljaar uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Het eerste rapport is een kindrapport. Dit wordt 
ingevuld door het kind en de leerkracht samen. 
Daarnaast kunt u tussentijds een gesprek met de leerkracht 
aanvragen. Ook vinden de leerkrachten het prettig als u na schooltijd 
even komt informeren hoe het allemaal gaat in de groep. Driemaal 
per jaar krijgen de leerlingen uit groep 1 en 2 hun portfolio  mee naar 
huis. 
 

  
 
Luizencontrole  
Na elke vakantie  controleren wij de  leerlingen op hoofdluis. De 
controle wordt door een vaste groep hulpouders uitgevoerd, waarbij 
discretie voorop staat. Indien er sprake is van hoofdluis, worden de 
ouders van het desbetreffende kind door de school hierover 
telefonisch geïnformeerd. Wij verwachten van ouders een snelle en 
juiste behandeling om een uitbraak te voorkomen.   
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Lunch  
Wij vragen u een evenwicht te zoeken tussen zoet en hartig beleg en 
geen snoep of andere ongezonde voedingsmiddelen mee te geven.   
Verder verzoeken wij drinken in bekers mee te geven. Pakjes bevatten 
vaak veel suiker en zorgen voor veel afval. U kunt bijvoorbeeld melk, 
Optimel of water meegeven in de bekers.   
 

 
 
Medezeggenschapsraad   
In de medezeggenschapsraad zetten leerkrachten en ouders zich in 
door mee te denken en te beslissen over allerlei schoolzaken. Het is 
heel belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de 
opvattingen betreffende onderwijs en opvoeding en wat van elkaar 
verwacht mag worden. De MR overlegt met de directie en het bestuur 
van de Stichting Talentis over belangrijke schoolzaken, zoals 
verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije 
dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school 
en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het 
onderwijs en bij andere activiteiten. Ze kijkt kritisch naar het 
voorgestelde  personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), 
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identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het 
pestprotocol), buitenschoolse opvang; kortom een breed terrein aan 
onderwerpen. Daarnaast nemen individuele leden deel aan de 
Gemeenschappelijke MR van Stichting Talentis (GMR). De MR van De 
Leydraad is te bereiken via Schoudercom  
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Missie (onze opdracht)  
‘Samen maken we het verschil’   
Kinderen, ouders en leerkrachten zorgen samen voor een ieders 
persoonlijke groei, waarbij alle talenten tellen.  
Basisschool De Leydraad draagt zorg voor begeleiding van leerlingen 
zodat zij uit kunnen groeien tot autonome mensen die in staat zijn 
het beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen een goed zicht 
op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met 
ouders en andere betrokkenen voorwaarden in een sfeer 
van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Wij zorgen ervoor 
dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots 
is op zijn/haar omgeving.  
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Muziekonderwijs  
De Leydraad doet mee aan een impuls voor het muziekonderwijs 
waarbij de muzieklessen worden verzorgd door een echte 
muziekdocent. Juf Sandra geeft muziekles in alle groepen waardoor 
de  kwaliteit van de muzieklessen hoog is bij ons op  school. Wij 
werken hiervoor samen met de Cromvoirtse Fanfare en het 
Cultuurfonds.   
 

 
 
Open podium  
2x Per jaar organiseren wij een open podium. We willen leerlingen 
dan de ruimte geven om zichzelf en hun talenten te laten zien. Dit 
open podium wordt georganiseerd door onze muziekdocente. 
 
Oudercomité   
Het oudercomité organiseert steeds samen met een teamlid allerlei 
activiteiten op school. Denk hierbij aan; sinterklaas, kerst, 
driekoningen, pasen enz. Het OC vergadert tweemaandelijks bij 
toerbeurt bij één van de leden thuis. Bij de vergadering wordt ook wel 
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eens een  gastouder uitgenodigd, zodat iedereen die wil, mee kan 
doen.   

Wilt u ook eens een 
vergadering meemaken dan 
kan dat. U kunt zich dan 
wenden tot één van de leden 
van het oudercomité.  
Om activiteiten te kunnen 
organiseren en te 
ondersteunen vraagt het 
oudercomité een vrijwillige 
ouderbijdrage van 27,50 
euro. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u een 
brief om deze bijdrage te 
voldoen. Voor kinderen die 
in het lopende schooljaar 
instromen, geldt een ander 
bedrag per maand.  
Van deze vrijwillige 

ouderbijdrage wordt onder andere het schoolreisje van uw kind en 
de sinterklaasviering betaald.  
KC De Leydraad zal nimmer kinderen uitsluiten van extra activiteiten 
die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet 
kunnen of willen betalen.  
 
Parkeren rondom de school  
De ruimte rondom de school is krap en het aantal leerlingen neemt 
toe. Wij verzoeken daarom leerlingen en ouders die dicht bij de school 
wonen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. U 
kunt aan de schoolkant van de Kerkweg parkeren en niet aan de kant 
van het kerkhof. Verder kunt u aan de St Lambertusstraat parkeren of 
in de Voorstraat. Let er op dat u niet dubbel parkeert of de weg 
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blokkeert met uw auto! De strook voor de  school is een kiss & ride 
strook waar u uw kind kan afzetten en door kan rijden.  
 
Rapporten  
De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Het 
eerste rapport is een kindrapport. Dit rapport wordt ingevuld door 
de leerlingen en de leerkracht samen. Het ouder/kindgesprek wat 
hieraan verbonden is heeft vooral de insteek om elkaar beter te leren 
kennen en de leerling te betrekken bij het eigen leerproces. Het 
tweede (feb) en het derde rapport (jul) is gebaseerd op de resultaten 
van onze volgtoetsen en op wat de leerling laat zien in de klas. Wij 
nodigen ouders en leerlingen vanaf groep 4 uit voor de gesprekken 
om het kind zoveel mogelijk bij zijn eigen leerproces te betrekken. De 
leerling staat hierbij centraal. Mocht u behoefte hebben om zonder 
uw kind even met de  leerkracht te praten is dit uiteraard ook 
mogelijk. U kunt dit aangeven bij de leerkracht.   
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie tussen de rapporten 
door neemt u dan contact op met school. Wanneer uw kind 
bijzonderheden laat zien in de ontwikkeling dan wel de resultaten 
kunt u er op rekenen dat de leerkracht contact met u  opneemt.   
 
Samenwerking omgeving   
 
Battle Axe en Move  
Kindcentrum De Leydraad werkt samen met The Battle Axe en Move 
Vught. Deze partijen organiseren een aantal keer per jaar een 
activiteitenmiddag in Cromvoirt. Deze middag is op school, in de 
gymzaal of in The Battle Axe. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
kinderen hoeven zich niet op te  geven, tenzij anders aangegeven, en 
kunnen gewoon komen. Informatie ontvangt u altijd via de 
nieuwsbrief en ‘t Lantaerntje. 
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Muziek, cultuur en natuur  
Wij werken ook samen met de fanfare. Zij verzorgen muzieklessen in 
samenwerking met Juf Sandra (muziekdocent).  
Voor verdieping in het cultuuraanbod werken we samen met Cultuur 
Plaza (www.plazacultura.nl/). Hiervoor is juf Sandra coördinator.   
Voor natuureducatie maakt de school gebruik van de kennis en 
netwerk van NME. Juf Imre is hiervoor coördinator. 
(www.nmevught.nl/)  
Ook voor de activiteiten rondom carnaval werken wij nauw samen 
met De Kneuters.  
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Kerk   
Wij werken voor de Communie en het Vormsel samen met parochie 
Edith Stein. De school steunt deze vieringen en verwacht hierbij hulp 
van de ouders. De communie wordt 1x in de 2 jaar gevierd in groep 3- 
4. Het vormsel wordt 1x in de 2 jaar gevierd in groep 7-8.  De 
voorbereidingen worden grotendeels buiten school getroffen. 
 

 
 
Pasen en Pinksteren 
In Cromvoirt worden de oude tradities rondom Pasen en Pinksteren in 
ere gehouden. Zo worden op Witte Donderdag door de kinderen deur 
aan deur eieren opgehaald. Dit wordt op school geregeld.  
De Pinksterblom, op eerste pinksterdag, wordt door de ouders zelf 
geregeld.  
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Schoolafspraken  
Wij hebben met elkaar een aantal zaken afgesproken. Dit zijn 
belangrijke schoolafspraken waar iedereen zich aan hoort te houden.   
1. Groot of klein iedereen hoort erbij  
2. Wij doen elkaar geen pijn  
3. Wij helpen elkaar  
4. Telefoons/smartwatches/etc. zijn niet zichtbaar  
5. Wij eten gezond  
6. Rennen doen we buiten, niet in de school  
7. Wij luisteren naar elkaar  
8. Voel je je niet fijn? Vraag om hulp  
9. Wij leren vooral onderzoekend  
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Schoolreis/schoolkamp  
De kinderen van de Leydraad gaan om het jaar op schoolreis. Deze 
wordt samen met het oudercomité georganiseerd.   
Elk jaar gaat groep 7-8 op schoolverlaterskamp. Hiervoor halen zij met 
hun ouders en leerkrachten oud ijzer op in het dorp om dit te 
bekostigen. Wij hebben een vaste club ouders die mee op kamp gaan. 
Voor ouders, leerkrachten en kinderen een gebeurtenis om nooit te 
vergeten.   
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Schooltijden  
Wij hanteren een continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 
  

 Maandag 8:30- 14:45   
 Dinsdag 8:30- 14:45   
 Woensdag 8:30- 12:30   
 Donderdag 8:30- 14:45   
 Vrijdag 8:30- 12:30   
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Team van De Leydraad  
Op De Leydraad werkt een stabiel team met  leerkrachten die al 
langere tijd aan de school  verbonden zijn.  
Juf Sandra werkt vaak in de  onderbouw en zij geeft muziekles  in alle 
groepen. 
Juf Karin is te vinden in de  onderbouw.  Zij is kartrekker op het gebied 
van lezen.  
Juf Marieke is te vinden in de  onderbouw. Haar specialisme is meer- 
en hoogbegaafdheid. 
Juf Nienke is te vinden in de  onderbouw.   
Meester Norbert zit meestal in de middenbouw. Meester Norbert 
is  trainer van de sociaal emotionele  methode WISH.  
Juf Janneke is in de onderbouw te  vinden en is ook ICT coördinator 
bij  ons op school.   
Juf Kelly is in de bovenbouw te  vinden. Zij is rekenspecialist en is ook 
trainer van de sociaal  emotionele methode WISH.   
Juf Anouk werkt op maandag in groep 4 en werkt verder  in de 
onderbouw om leerlingen extra te ondersteunen. Haar expertise is 
rekenonderwijs. 
Meester Marek geeft op woensdag gymles aan alle leerlingen 
Juf Marij is de schoolassistent. Leerlingen, ouders en teamleden 
kunnen altijd bij haar terecht voor vragen, materialen of formulieren. 
Juf Claartje is de Intern Begeleider van de school.  
Juf Imre is de directeur van de  school.   
Opa Jan is de vrijwillige klus opa van de school 
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Vakanties en studiedagen  
Aan het einde van het jaar ontvangt u een jaarplanning. Hierin staan 
alle vakanties, studiedagen en belangrijke momenten en 
vieringen. Afhankelijk van de lengte van het schooljaar plant het team 
de studiedagen per jaar in. Op deze dagen krijgt het team bijscholing 
of werken zij aan de schoolontwikkeling en/of schoolprojecten.  
Vakantieverlof of speciaal verlof  
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en dit wordt streng 
gecontroleerd door de leerplichtambtenaar. Er is een aantal zaken 
waar u wel verlof voor aan kunt vragen. Op het formulier om het 
verlof aan te vragen en in de schoolgids staat dit uitgebreid  
beschreven. Dit kan niet via Schoudercom  
  

 
 
Verjaardagen  
Als een kind jarig is, wordt dit gevierd in de klas. Elke groep heeft zo 
zijn eigen ideetjes en verjaardagliedjes, maar persoonlijk 
feliciteren gebeurt in elke groep. Trakteren hoort er natuurlijk  ook bij. 
Wij stimuleren ‘gezonde traktaties’. Als een leerkracht jarig is, wordt 
hier natuurlijk ook aandacht aan besteed. De leerkracht viert de 
verjaardag in de groep. Het kan zijn dat de klassenouder u om een 
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kleine (vrijwillige) bijdrage vraagt voor een gezamenlijk cadeau. In 
groep 3 t/m 8 trakteren kinderen tijdens de ochtendpauze van 10:15 
uur.  
 

 
 
Verlof voor medische bezoeken  
Voor de overlast en de continuïteit vragen wij u tandartsbezoeken en 
artsenbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het kan 
zijn dat dit niet lukt en dan kunt u verlof aanvragen via Schoudercom.   
 
Vertrouwenspersonen  
Om seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik, 
waaronder pesten, te voorkomen, hebben we op onze school een 
contactpersoon PMM. De contactpersoon hoort aan en verwijst. Op 
onze school is de PMM-contactpersoon: Norbert Weijts 0411-
641907  norbert.weijts@stichtingtalentis.nl. Het hebben van een 
externe vertrouwenspersoon is voor scholen wettelijk verplicht. Snel, 
tactvol en weloverwogen reageren is essentieel om 
ernstige problemen te voorkomen na een melding van 
een ingrijpende gebeurtenis of (seksueel) overschrijdend gedrag op de 
school.   
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Ziekte van de leerkracht  
Wanneer een leerkracht ziek is dan kunnen wij terugvallen op 
invalleerkrachten uit de vervangingspool van de Dommelgroep. 
Indien mogelijk wordt dit vooraf gecommuniceerd naar ouders. 
Leerkrachten hebben in de groep een map die speciaal gemaakt is 
voor invallers zodat zij snel en makkelijk de groep over kunnen 
nemen.  
Zoals u in de media wellicht heeft vernomen is er een tekort aan 
leerkrachten. Indien de vervangingspool geen vervanging kan leveren, 
zal eerst binnen het team gekeken worden naar mogelijkheden.  
 
Ziekte van het kind  
Als uw kind ziek is kunt u dit doorgeven via Schoudercom. Wanneer 
uw kind zonder afwezigheidsmelding niet op school is, zullen wij 
naar huis bellen. Het kan namelijk ook zijn dat er iets is gebeurd op de 
weg van huis naar school. 
 

 


